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bloemendaal - Ze voelen elkaar aan 
en hebben vaak aan een half woord 
genoeg. Voormalige militairen die 
het Koninkrijk hebben gediend onder 
oorlogsomstandigheden of tijdens 
vredesoperaties, hebben een bepaal-
de binding met elkaar. Ongeacht waar 
en wanneer de betreffende oorlog ook 
was. Die herkenning hebben ze niet 
met 'gewone' mensen en daarom is er 
voor hen het Veteranencafé: hier kun-
nen oud-strijders elkaar ontmoeten. 
Zoals vorige week donderdag in café 
't Hemeltje.

door Louise Leupen

"Af en toe komt er eens wat los, 
of komt er een sterk verhaal naar 
voren, maar het hoeft niet, want we 
wéten het allemaal al. We begrijpen 
elkaar, en vinden het gewoon fijn 
dat we bij elkaar kunnen zijn", ver-
telt Joop Meijeren (78). Hij is deze 

middag van alle aanwezigen de 
enige die in Korea is geweest, 'de 
gemeenste oorlog'. Meijeren zat er 
middenin. Heeft er PTSS (posttrau-
matische stressstoornis) aan overge-
houden en is lid van de BNMO (Bond 
van Nederlandse Militaire Oorlogs-
slachtoffers, -red.). Voor hem is dit 
samenzijn ook wel een beetje onwe-
zenlijk want: "Deze mensen (en 
wijst op zijn naaste tafelgenoten), 
met alle respect, hebben allemaal 
Indonesië meegemaakt. In zeker 
opzicht was dat totaal iets anders 
dan Korea, waar wèrkelijk oorlog 
was."

In zijn familie praat hij nooit over 
de verschrikkingen die hij heeft 
meegemaakt. "Er wordt nooit over 
gesproken, en het gekke is: ze vra-
gen het ook niet want ze durven het 
ook niet te vragen. Want ze kun-
nen het niet begrijpen." Tijdens het 
Veteranencafé voelt hij wèl herken-
ning.

Tom Okker Speciaal
Dat het de mannen goed doet is dui-
delijk. Er wordt ook veel gelachen. 
Gert van Keulen (71) begint over 
'drijfijs in de snert'. Hij was in de 
jaren '60 in Nieuw Guinea en zat bij 
de marine. "Als we erwtensoep kre-
gen, dan dreven daar grote blokken 
vet in: drijfijs in de snert! En weet 
je wat een 'Tom Okker Speciaal' is? 
Gehaktbal uit blik!" Zijn buurman 
Brakel (85) begint over aardappe-
len. Die kwamen ook uit blik. "Die 

Herkenning bij elkaar
Veteranencafé Bloemendaal bestaat één jaar

Henk Grootegoed (links) naast Rob Verrijk. Grootegoed werd in 1926 in Bloe-
mendaal-dorp geboren en maakte hier de Duitse bezetting mee. Zijn aangrij-
pende persoonlijke verhaal, met foto's en ook vluchtroutebeschrijvingen, staat 
op www.rees.bloemendaal.nl. Deze website, die is opgezet door Verrijk, gaat 
over de razzia waarbij 1300 mannen in deze regio werden opgepakt en per trein 
werden afgevoerd naar het werkkamp Rees. Grootegoed werkte na de oorlog 
bij de marine en bij Defensie (Foto: Louise Leupen).

Oude herinneringen over de luchtartillerie en de marine worden opgehaald 
(Foto: Louise Leupen). x

Vervolg zie elders

heemstede - Op de Voorweg is afge-
lopen maandagavond een auto 
gestolen. De sleutels van de auto 
waren uit de jas van de eigena-
resse gestolen. Het betreft een 
zilverkleurige Seat met opval-
lende belettering van een fysio-
therapiepraktijk. De politie is op 
zoek naar mensen die weten waar 
de auto nu is en mogelijk hebben 
gezien wie de auto tussen 19.30 en 
22.30 uur heeft weggenomen op 
de Voorweg. Mensen kunnen bel-
len met de politie in Heemstede, 
via 0900-8844. x

Auto gestolen

heemstede/regio - Het kruispunt 
Herenweg-Zandvoortselaan gaat 
naar verwachting eind februari 
weer open. Hoewel de werkzaam-
heden aan de Herenweg door 
de vorst tijdelijk stil lagen, is 
de verwachting dat de planning 
nog steeds wordt gehaald. Dat 
betekent dat het kruispunt eind 
februari weer open gaat voor alle 
verkeer. En het deel van de Heren-
weg tussen het kruispunt en de 
gemeentegrens met Haarlem gaat 
eind maart weer open. x

Nog een week

overveen - De verkeerspolitie heeft 
vorige week woensdagmiddag 
op de Zeeweg in Overveen het 
verkeer gecontroleerd op onder 
andere het gebruik van de auto-
gordel, het niet handsfree bellen 
en met de lasergun werd de snel-
heid gemeten. Hierbij bleek dat 
vijftien weggebruikers onveilig 
rijgedrag vertoonden, waardoor 
zij door de politie aan de kant 
werden gezet. Vier automobilis-
ten droegen geen autogordel: zij 
werden aan de kant gezet en kre-
gen hun bekeuring direct mee (€ 
120,-). Een automobilist die tijdens 
het autorijden met zijn telefoon 
in de hand aan het bellen was, 
kreeg zijn boete van € 220,- direct 
mee, evenals een bestuurder die 
door het rode verkeerslicht reed 
(€ 220,-). De extreme hardrijders 
werden ook aan de kant gezet: 
negen automobilisten kregen 
hiervoor een boete. x

Veilig op (de) weg

DefibrillatorDefibrillator Hart onder de riemHart onder de riem
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WMO-raad Bloemendaal 
zoekt twee nieuwe leden
De WMO-raad van de gemeente Bloemen-
daal is op zoek naar twee nieuwe leden voor 
de prestatievelden Jeugd en Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ). 
Kandidaten met ervaring of sterke affiniteit met 
deze prestatievelden hebben een pre.

We vragen:

en GGZ van de Wmo;

signalen uit de samenleving;

lingen rondom decentralisatie AWBZ en 
jeugdzorg;

(indicatie 3 dagdelen per maand).

Voor meer informatie, kijk op 
www.bloemendaal.nl > vacatures 
of bel naar mevrouw M. Eisenberger, 
023-5225601
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waren zó klef. We sliepen in een 
barak, en het lekte daar wel eens, 
en dan gingen we die lekken stop-
pen met die aardappelen!"

Jonge veteranen
Verderop zit Ben van Loenen (60). 
Hij werd in 1993 naar Cambodja 
uitgezonden als beroepsmilitair om 
daar de burgers te beschermen en 
het banditisme te bestrijden. "Het 
is een algehele tendens, ook bij de 
BNMO, dat de jonge veteranen niet 
komen, misschien omdat ze over-
dag werken."
"Maar ze zijn welkom", zegt initia-
tiefnemer Rob Verrijk. "Er komen 
gemiddeld zo'n vijftien man. We 
doen het Veteranencafé samen met 
Heemstede, daar is het elke eerste 
dinsdag van de maand. Bij ons elke 
derde donderdag van de maand, 
zodat iedereen om de veertien 
dagen gezellig met z'n kornuiten 
kan zijn."
De vele positieve en belangstellende 
reacties stimuleren hem in al zijn 
bezigheden die hij met veel plezier 
doet. Zo organiseert Verrijk op veler 
verzoek volgende maand weer een 
'Blauwe Hap' voor de veteranen. 

Met deze term uit de krijgsmacht 
wordt de uitgebreide nasi goreng 
speciaal bedoeld, waarvoor vete-
ranen kunnen intekenen. Nadere 
informatie over de Blauwe Hap en 
het Veteranencafé is te verkrijgen 
via r.w.f.verrijk@planet.nl. x

Elke derde donderdag van de maand 
komen de veteranen in Bloemendaal 
samen (Foto: Louise Leupen). x

Vervolg

vogelenzang - Twee jaar is Hans Par-
son bezig geweest om een defibrilla-
tor in Vogelenzang te krijgen op een 
plek waar mensen 24 uur per dag en 
zeven dagen per week een beroep op 
het apparaat kunnen doen. Voorzit-
ter van Dorpshuis Vogelenzang, Nard 
Mense, liep ook al enige tijd rond 
met het idee om een defibrillator op 
een toegankelijke plaats te krijgen. 
Stichting Dorpshuis Vogelenzang 
kocht het apparaat met een eenma-
lige subsidie van de gemeente Bloe-
mendaal aan.

door Christa Warmerdam

Parson en Mense kwamen geza-
menlijk tot de conclusie dat de Spar 
Supermarkt in het centrum van 
Vogelenzang een logische plek zou 
zijn voor de defibrillator. Super-
markteigenaar Peet Hulsbosch 
hoefde niet lang na te denken of hij 
het apparaat in zijn winkel wilde 
hebben. "Ik was zelf ook al bezig 
met de procedure om een apparaat 
aan te schaffen. Je moet er niet 
aan denken dat iemand een hart-
stilstand krijgt en dat je niks kunt 
doen. De winkel is zes dagen per 
week open, maar daarnaast woon 
ik boven de winkel, dus ben bijna 
altijd aanwezig. Ik heb een cursus 
gevolgd en weet hoe het apparaat 
werkt, mocht het nodig zijn dan 
ga ik naar het slachtoffer, maar als 
mensen weten hoe het werkt kun-
nen ze het apparaat hier ook snel 
ophalen."
Als Hulsbosch niet aanwezig is kan 
er een beroep gedaan worden op 
zijn medewerker Job Koppen, want 
ook hij heeft de cursus gevolgd.
De AED (Automatische Externe 

Defibrillator) hangt goed zichtbaar 
in de winkel aan de Deken Zon-
daglaan 55 in Vogelenzang. Vlakbij 
de kassa is het één van de eerste 
dingen die je bij binnenkomst ziet. 
Een defibrillator is een apparaat 
waarmee men door het toedienen 
van een elektrische schok het hart 
van een bewusteloze patiënt kan 
laten stoppen met fibrilleren, waar-
door het opnieuw in een normaal 
ritme wordt gebracht. Het op tijd 
gebruiken van het apparaat kan 
dus letterlijk een verschil maken 
tussen leven en dood.
Bij de Vogelenzangse voetbalclub is 
al enige tijd een defibrillator aan-
wezig. Nu zijn er dus twee AED's 
in het dorp. Rijst de vraag of er wel 
echt twee apparaten nodig zijn in 
een klein dorp als Vogelenzang. 
Parson: "Het is heel goed dat de 

voetbal een eigen apparaat heeft, 
maar het probleem van die locatie 
is dat er niet altijd iemand aanwe-
zig is. We hebben met de gymver-
eniging een keer geoefend op een 
moment dat er niemand aanwezig 
was bij de voetbal. We liepen tegen 
tal van obstakels aan, twee hekken 
en één deur op slot. Je kunt je die 
tijd gewoonweg niet veroorloven 
want in zo'n situatie telt elke secon-
de." Als er binnen zes minuten 
gereanimeerd en gedefibrilleerd 
wordt zijn de kansen op overleven 
ongeveer 70%. Na deze zes minuten 
daalt de overlevingskans snel. Iede-
re minuut dat er later wordt gedefi-
brilleerd neemt de overlevingskans 
met 10 tot 12% af. De mannen zijn 
het er alle drie over eens: "Het is 
mooi dat het apparaat op een cen-
trale plek hangt, maar we hopen 
natuurlijk dat we het nooit hoeven 
te gebruiken."

Procedure
Procedure bij een hartstilstand: 
Het slachtoffer reageert niet op 
aanspreken en voorzichtig schud-
den aan de schouders (is bewuste-
loos). Het slachtoffer ademt niet of 
ademt niet normaal. Kijk, luister 
en voel de ademhaling gedurende 
tien seconden om te kijken of het 
slachtoffer normaal ademt. Roep 
om hulp en bel direct 112. Ver-
meld bij de melding dat het om een 
reanimatie gaat en gebruik zo snel 
mogelijk de AED. Het telefoonnum-
mer van de Spar in Vogelenzang is 
023-5846416. x

Defibrillator in Vogelenzang
vanaf nu altijd beschikbaar

'Spar Supermarkt een logische plek'

Hans Parson, Peet Hulsbosch, Job Koppen en Nard Mense. "Het is mooi dat het 
apparaat op een centrale plek hangt, maar we hopen natuurlijk dat we het nooit 
hoeven te gebruiken" (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Op zondag 26 februari 
wordt weer een vlooienmarkt in 
Heemstede gehouden. In sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 staan die dag 
weer bijna 125 kramen boordevol 
gebruikte goederen te wachten 
op koopjesjagers, verzamelaars 
en tierlantijntjesliefhebbers. De 
markt duurt van 09.30 tot 16.00 
uur en de entreeprijs bedraagt 
€ 2,- per persoon. Kinderen tot 
en met 11 jaar en onder begelei-
ding hebben gratis toegang tot de 
markt. Zie ook www.mikki.nl. x

Vlooienmarkt

Smederij
Van Riessen

Hek- en siersmeedwerk
Staalconstructies

Houtkachels en open haarden

www.smederijvanriessen.nl
023-5252256 Bloemendaal 
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heemstede - De Heemsteedse wethou-
der Jur Botter was afgelopen week op 
werkbezoek bij Sensoor. De wethou-
der was vooral geïnteresseerd in de 
onderwerpen waarover mensen bel-
len of chatten met Sensoor Haarlem 
en het vrijwilligersbeleid en de trai-
ning en scholing die Sensoor biedt.

Sensoor Haarlem krijgt het jaar-
lijks drukker. Uit de toename van 
de gesprekken blijkt nadrukkelijk 
de behoefte aan een gesprek met 
iemand die met echte aandacht 
luistert, zonder direct klaar te staan 
met een mening, advies of oplos-
sing. Psychosociale problemen - 
zoals depressie, angst of burn-out 
- zijn in meer dan een kwart van 
de gesprekken het onderwerp. 
Maar ook eenzaamheid en relaties 
komen vaak aan de orde. Vooral de 
gesprekken waarin het draait om 
eenzaamheid nemen jaarlijks toe.
De grote kracht van Sensoor Haar-
lem is de 24-uurs bereikbaarheid. 
Mensen kunnen een beroep op de 
hulpdienst doen als andere orga-
nisaties niet bereikbaar zijn: 's 
avonds, 's nachts en in de weekein-
den. Veel mensen maken juist dan 
gebruik van de mogelijkheid voor 
een vertrouwelijk en anoniem 
gesprek. Meer dan de helft van de 
gesprekken werd vorig jaar buiten 
kantooruren gevoerd.
Momenteel werken er bij Sensoor 
Haarlem veertig intensief getrainde 
vrijwilligers. De praktijk leert dat 
de training en bijscholing die nodig 
is om de kwaliteit van onze dienst-
verlening te handhaven, ook bij-
draagt aan persoonlijke ontwikke-

ling van onze vrijwilligers en zelfs 
de instroom in het arbeidsproces 
makkelijker maakt.
Sensoor Haarlem is werkzaam in 
de regio's Zuid- en Midden-Kenne-
merland en Haarlemmermeer. Het 
hulpnummer van Sensoor Haarlem, 
023-5471471, kan dag en nacht wor-
den gebeld. De hulpdienst is ook 
bereikbaar via het landelijke num-
mer 0900-0767 (5 cent per minuut). 
Chatten met Sensoor kan via www.
sensoor.nl/west-midden.
Meer informatie over Sensoor Haar-
lem en over werken als vrijwilliger 
is ook te vinden op de website www.
sensoor.nl/west-midden. x

Wethouder luistert ook
Jur Botter bezoekt Sensoor

Wethouder Jur Botter krijgt publici-
teitsmateriaal van Sensoor Haarlem 
overhandigd door Jeanine R. van 
Ooijen. communicatieadviseur van 
Sensoor (Foto: Eduard Leutscher).

heemstede - Bewoners van de Zand-
voortselaan stonden vorige week 
woensdagmiddag oog in oog met 
een inbreker. De vrouw des huizes 
kwam omstreeks 16.10 uur thuis 
en kreeg de voordeur niet hele-
maal open. Al snel bleek waarom: 
een onbekende man stond achter 
de deur, met in zijn handen tas-
sen vol met uit de woning gestolen 
spullen. De man probeerde weg te 
komen, de mannelijke bewoner 
probeerde hem nog tegen te hou-
den maar de inbreker wist zich los 
te rukken. Hij liet de buit achter 
en ging er rennend vandoor in de 
richting van de Vondelkade. x

Inbreker overlopen
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Miljoenen rode rozen
ook al geven we elke roos aan jou

zijn dat er nog te weinig
om te kunnen zeggen
hoeveel ik van je hou.

Diep bedroefd, maar met een blijde herinnering 
aan de prachtige jaren die wij met elkaar hebben 
gehad, geef ik u kennis van het overlijden van mijn 
lieve man

Wilhelmus Nicolaas (Wim)
van Gijlswijk

Noordwijkerhout Noordwijkerhout
* 25 maart 1926 † 18 februari 2012 

Dankbaar ben ik voor de liefdevolle verzorging 
door de medewerkers van Valent en

de ondersteuning en hulp van
huisarts J.R. von Ronnen.

Mien van Gijlswijk-Vreeburg

Viaductweg 65
2211 GR Noordwijkerhout

De gezongen Uitvaartdienst werd gehouden op 
donderdag 23 februari in de St. Victorkerk te 
Noordwijkerhout, aansluitend heeft de crematie 
plaatsgevonden in het crematorium “Rhijnhof” te 
Leiden.

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

POSTZEGELS
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Ook oude en kapotte
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“HOLLANDS
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HEEMSTEDE
023 5477444
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• implantaat gedragen
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• advies

• alle verzekeringen
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heemstede - "Als iets of iemand dit 
keer de taart verdient, is het de Har-
monie wel", zegt Annelie Brummer. 
Brummer is VVD statenlid van Noord-
Holland en is vrijdag 17 februari naar 
wijkgebouw Princehof in Heemstede 
gekomen om het bestuur van Har-
monie St. Michaël een taart aan te 
bieden. Ze deed dat samen met Joke 
Brouwers, VVD gemeenteraadslid van 
Heemstede, in het kader van hun jaar-
lijkse taartenactie.

door Christa Warmerdam

De VVD-taartenactie vindt dit jaar 
voor het zesde opeenvolgende jaar 

plaats en is een compliment voor 
mensen en organisaties die bijdra-
gen aan de sociale cohesie, waar-
door de samenleving prettiger toe-
ven wordt voor ons allemaal. De 
Harmonie valt zeker onder deze 
categorie. De vereniging bestaat al 
102 jaar, bestaat uit drie orkesten 
onder leiding van John Brouwer 
en heeft 59 spelende leden.
Het idee om de Harmonie voor 
te dragen kwam van gemeente-

raadslid Brouwer. "Toen ik er over 
nadacht schoot het ineens door 
mijn hoofd dat de taart vorig jaar 
naar Imker Pim Lemmers ging 
vanwege die vreselijke brand. 
Bakker Tummers heeft toen spe-
ciaal bijentaartjes verkocht om de 
imker te helpen. Ik dacht: 'waar-
om doen we dat ook niet voor De 
Harmonie'?"
Terwijl het Klijn Örkest op de Prin-
ses Beatrixschool een prachtig 
kerstoptreden verzorgde, stond de 
aanhangwagen met al de slagwerk-
instrumenten bij de school gepar-
keerd. Vervolgens heeft iemand de 
aanhanger losgekoppeld en gesto-
len. Een schadepost van minimaal 
€ 25.000,-. Brummer: "Vreselijk 
voor de vereniging. De Harmonie 
speelt een belangrijke rol in het 
muzikale leven van Heemstede."
Secretaris van St. Michaël, Maria 
Zaal, is blij met de aandacht voor 
haar vereniging. "We zijn heel blij 
met de taartenactie en dat Tum-
mers speciale muziektaarten en 
muzieksleutels van schuim ver-
koopt. Een deel van de opbrengst 
is voor de verenigingskas en dat 
geld kunnen we goed gebruiken. 
We spelen nu op instrumenten 
die we geleend hebben van andere 
verenigingen en hebben instru-
menten van muziekhandelaren 
gehad. We waren wel verzekerd 
maar niet voor het totale bedrag. 
Daarom zijn we na de diefstal met-
een met acties gestart. We hebben 
onder andere een deurcollecte 
bij de oudejaarsviering in de St. 
Bavokerk gedaan en er staan nog 
andere acties op stapel. Binnen-
kort hebben we dankzij sponsors 
en de deurcollecte weer een aan-
hangwagen. Want dat is voor ons 
ook onmisbaar. We schaffen elke 
keer weer iets aan en zo schrapen 
we beetje bij beetje de boel weer 
bij elkaar. We hopen eind 2012 
weer helemaal compleet te zijn. 
Ik heb in ieder geval tegen alle 
Harmonie leden, familie en ken-
nissen gezegd dat ze veel taart 
moeten gaan halen. Maar dan wel 
natuurlijk de muziektaart van 
Tummers." x

"Als iets of iemand dit keer taart
verdient, is het de Harmonie wel"

Taartenactie VVD rond Valentijn

De diefstal van de aanhangwagen met alle slagwerkinstrumenten afgelopen 
jaar betekende een flinke tegenslag voor Harmonie St. Michaël. Reden voor 
de VVD om het bestuur met een taart een hart onder de riem te steken (Foto: 
Christa Warmerdam).

bloemendaal - Ook dit jaar besteedt 
D66 rond Valentijnsdag aandacht aan 
mensen en organisaties, die door hun 
inzet een bijzondere bijdrage leveren 
aan de maatschappij. Dit jaar is de 
keuze gevallen op de vervoersvrijwil-
ligers van Welzijn Bloemendaal die 
rijden in Aerdenhout, Bennebroek, 
Bloemendaal, Overveen en Vogelen-
zang.

door Ruud Vader

D66 Bloemendaal heeft grote waar-
dering voor mensen die in hun vrije 
tijd allerhande werkzaamheden 
verrichten met grote maatschappe-
lijke waarde. Deze vrijwilligers zijn 
een belangrijke motor, die musea, 
sportorganisaties, welzijn- zorg- en 
cultuurinstellingen aan de gang 
houden en ons erfgoed in stand 
houden.
Tijdens de jaarlijkse D66 Valen-
tijnsactie werden op 13 februari de 
vrijwillige chauffeurs van Welzijn 
Bloemendaal in het zonnetje gezet. 
Maurits van Tol, voorzitter van het 
D66 Bestuur Bloemendaal en Alice 

Jeltes, fractievoorzitter D66 Bloe-
mendaal, boden de chauffeurs en 
hun partners een echte D66 Bloe-
mendaal taart aan, als waardering 
voor hun continue bijdrage. Deze 
vrijwilligers vervoeren inwoners 
van de gemeente Bloemendaal van 
deur tot deur. Dit doen zij met zeer 
veel passie en naar volle tevreden-
heid van de passagiers. Voor inwo-
ners van alle woonkernen van de 
gemeente Bloemendaal die geen 
gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer, heeft Welzijn 
Bloemendaal goede alternatieven. 
Hun vervoer is persoonlijk en wordt 
uitgevoerd door kundige en vrien-
delijke vrijwilligers. Die zorgen 
voor vervoer met de eigen auto of 
met de bus van Welzijn Bloemen-
daal. De klanten zijn meestal oude-
ren, zij doen met name een beroep 
op Vervoer op Maat voor tandarts-, 
dokter- of ziekenhuisbezoek of voor 
het vervoer naar de supermarkt 
(boodschappen service). x

D66 waardeert chauffeurs
van Welzijn Bloemendaal

(Publiciteitsfoto).

haarlem/heemstede - Onder het motto 
'Ouderen en jongeren klikken samen 
beter' overhandigde Elan Wonen-
directeur Grischa Lowinsky dinsdag 
14 februari laptops en tablets aan drie 
organisaties.

Lowinsky: "Al een paar jaar stuurt 
Elan Wonen geen kerstkaarten 
meer. Het geld dat we op die manier 
uitsparen, besteden we aan een 
goed doel. Het doel dat we afgelo-
pen jaar kozen, had te maken met 
de 'livegang' van onze nieuwe web-
site www.elanwonen.nl."
Jongerenwerker Mike Doodeman 
was blij verrast toen hij vernam 
dat Jongerenhonk Plexat (Casca) in 
Heemstede was uitgekozen als 'goed 
doel'. Doodeman: "Het overkomt je 
natuurlijk niet zo vaak dat je een 

cadeau krijgt, zonder dat je erom 
vraagt. Casca werkt vaak samen 
met Elan Wonen op gebied van leef-
baarheid. Wij gaan de tablets dan 
ook inzetten voor speciale leefbaar-
heidsprojecten met (school)jeugd."
Behalve Plexat ontving het Steun-
punt voor Ouderen (onderdeel van 
Haarlem Effect) in de Van Oosten 
de Bruijnstraat laptops speciaal 
geschikt voor ouderen. Zij gaan 
de laptops inzetten voor de cursus 
'Dubbelklik'. In deze cursus leren 
buurtbewoners elkaar omgaan met 
de computer.
De Stichting Samen Haarlem aan 
de Ekamastraat in Haarlem gaat de 
ontvangen laptops gebruiken voor 
het onderdeel 'huiswerkbegelei-
ding' voor scholieren na schooltijd 
in Schalkwijk. x

'Ouderen en jongeren
klikken samen beter!'

Elan Wonen schenkt laptops en tablets

Van links naar rechts Grischa Lowinsky van Elan Wonen, Nabil El Mesbahi en 
Mohamed Mounji van Stichting Samen Haarlem, Mike Doodeman van Casca en 
Mirjam van Gens van Haarlem Effect (Foto: Elan Wonen - Yvonne Mul).

overveen - Bij een frontale aanrijding 
in Overveen zijn vorige week don-
derdagochtend twee zwaar gewon-
den gevallen. Het ongeval gebeurd 
rond half twaalf op de Zeeweg in 
Overveen. Twee racefietsers reden 
over de Zeeweg, de voorste week 
uit voor een tegemoet komende 
scooter maar de tweede racefietser, 
een 51-jarige man uit Nieuw-Ven-
nep, zag hem te laat. De racefietser 
en de scooterrijder (geen gegevens 
bekend) kwamen hierna hard fron-
taal met elkaar in botsing. Diverse 
hulpdiensten, waaronder het trau-
mateam uit Amsterdam, kwamen 
naar de Zeeweg voor medische 

assistentie. De scooterrijder en de 
racefietser zijn na eerste medische 
behandeling ter plaatse met ernstig 
letsel overgebracht naar het zieken-
huis. Volgens een aanwezige agent 
mogen beide mannen van geluk 
spreken dat ze een helm droegen. De 
verkeersongevallenanalyse (VOA) 
van de politie heeft een onderzoek 
ingesteld naar de exacte toedracht 
van het ongeval. De Zeeweg is tijde-
lijk afgesloten geweest in verband 
met het landen en opstijgen van het 
traumateam. x

Twee zwaargewonden
bij frontale aanrijding

(Foto: Michel van Bergen).



  6



 7 

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

Haltestraat 9 tel: 023-571 21 51

Nieuw van de Staatsloterij:
Het Miljoenenspel!
Het Miljoenenspel is een wekelijkse 
loterij waarbij niet 1 persoon de hele 
jackpot wint, maar waarbij de jackpot
wordt verdeeld in prijzen van € 1 miljoen.
Het Miljoenenlot kost € 5,- de trek-
king is elke zaterdag vanaf 3 maart.

Tickets voor KNSB te koop bij Primera:
Essent ISU World Cup
Essent ISU WK Afstanden.
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

Op donderdagavond zal gezien de uitkomst van de commissievergadering 
de raad instemmen met het college voorstel niet mee te werken met een 
wijziging van het bestemmingplan ten behoeve van een opknapplan Els-
woutshoek. Het opknapplan Elswouthoek behelst het herstel van het land-
goed (rijksmonument en liggend in de ecologische hoofdstructuur) plus de 
nieuwbouw van een vrijstaande woning in het landgoed. De eigenaren heb-
ben de gemeente Bloemendaal gevraagd het bestemmingplan te wijzigen 
zodat een vrijstaande woning kan worden gebouwd. Bij de behoordeling 
van dat verzoek is gekeken naar de mogelijkheden welke de structuurvi-
sie en het bestemmingplan bieden. De structuurvisie Bloemendaal is zeer 
recent aangenomen en is bij uitstek geschikt bij de beoordeling of een 
wijziging gewenst is. In deze structuurvisie wordt de eenheid van hoofd-
gebouw, bijgebouwen, tuin en landschap die op landgoederen aanwezig 
is als een unieke kwaliteit aangemerkt die behouden moet blijven. In de 
structuurvisie wordt ingezet op het in tact houden van de huidige grote 
groene landgoederen, zonder mogelijkheid tot versnippering of splitsing. 
Het toestaan van nieuwbouw geeft een mogelijkheid tot versnippering of 
splitsing en is daarom een niet gewenst. Het college heeft ook gekeken 
om er bijzondere omstandigheid die de rede geven een wijziging toe te 
staan.
Door de nieuwbouw wordt geen historische situatie wordt teruggebracht 
waarmee een cultuurhistorische waarde wordt gediend. D66 vind net als 
het college dat bewoners, buurgemeenten, andere overheden en maat-
schappelijke organisaties moeten er vanuit kunnen gaan dat de gemeente 
de structuurvisie juist hanteert. Het verzoek om te bouwen in de ecolo-
gische hoofdstructuur is zoals gebruikelijk aan de provincie voorgelegd. 
Als reactie wijst De provincie erop dat de bouw van een woning op de 
voorgestelde locatie op grond van de provinciaal ruimtelijke verordening 
niet is toegestaan. Ontheffing van het verbod op woningbouw in landelijk 
gebied is volgens de provincie niet haalbaar, omdat nut en noodzaak niet 
zijn aangetoond en ook niet kunnen worden aangetoond. De provinci-
ale ruimtelijke verordening is een planologisch bindend instrument voor 
zowel provincies als gemeenten. De fractie van D66 Bloemendaal staat wel 
positief tegen het herstelplan van het landgoed. De eigenaren hebben met 
zeer veel zorg een complete visie op ecologie en beheer van het landgoed 
gemaakt. D66 verwacht dat het herstelplan - zonder nieuwbouw - een grote 
kans van slagen heeft. Zonder de nieuwbouw kan het opknapplan van 
Elswout in schoonheid schitteren.

Jerker Westphal,

D66 Bloemendaal x

Opknapplan voor Elswoutshoek
dreigt in schoonheid te sterven

bloemendaal - In de vergadering van de 
commissie Grondgebied van 9 februa-
ri verwees de VVD fractie het opknap-
plan van landgoed Elswoutshoek 
naar de prullenbak. Woordvoerder 
Hans Wiedeman deed dit eerst op 
grond van regelgeving die zich verzet 
tegen het bouwen van een vervan-
gende woning. Hij werd echter snel 
ingehaald door zijn fractievoorzitter 
die er argumenten bij sleepte over 
landgoedeigenaren elders die zich 
schuldig zouden maken aan winst-
bejag en truukjes. Naar aanleiding 
van het artikel hierover in onze krant 
van 16 februari komt nu de vraag naar 
boven of de fractievoorzitter zich daar 
zelf niet schuldig aan heeft gemaakt.

door Ruud Vader

Hans Slewe, mede-eigenaar van 
Elswoutshoek, had zich op 9 febru-
ari geërgerd aan de wijze waarop 
VVD-fractievoorzitter Peter Boei-
jink de revitaliserings plannen 
had afgewezen, nadat die eerder 
tijdens een bezoek een positieve 
indruk had achtergelaten en zelfs 
plannen voor een gezamenlijk bio-
mass project had besproken. De 
andere mede-eigenaar, Rob Slewe, 
gaat in een email aan het bestuur 
van de VVD afdeling Bloemendaal 
op 20 februari een stap verder en 
vraagt om excuses en een onder-
zoek naar belangenverstrengeling 
door de fractievoorzitter. Hij vindt 
het optreden van Boeijink in de 
commissievergadering 'stuitend' en 
vraagt zich af of de 'enorme tegen-
werking' van de VVD kan voortko-
men uit teleurstelling bij Boeijink 
over het niet doorgaan van de bio-
massa plannen.

Privé of zakelijk
Rob Slewe beschrijft hoe Boeijink 
in het najaar van 2010 het landgoed 
bezocht: "De heer Boeijink was zeer 
enthousiast over het totaalplan. De 
biomassa component interesseerde 
hem het meest want hij vertegen-
woordigde een fabrikant. Hij deed 
zelfs een voorstel om gezamenlijk 

een businessmodel te ontwikkelen 
voor grootschalige biomassaopwek-
king regionaal! (…) Ik was verbaasd 
over het feit dat een prominent 
lid van de VVD privé een zakelijk 
voorstel doet tijdens een bezoek 
aan Elswoutshoek over samenwer-
king met de gemeente (…). Gezien 
het feit dat toen reeds de samen-
werking met de gemeente stroef 
verliep heb ik de heer Boeijink een 
keurig mailbericht gestuurd dat ik 
af zag van het gezamenlijk ontwik-
kelen van biomassa activiteiten bui-
ten Elswoutshoek om. Daarna heb 
ik geen contact meer gehad. (….) Uit 
zijn volstrekt onjuiste bewering dat 
ik alleen maar uit ben op geldelijk 
gewin (…) laat hij blijken kenne-
lijk heel teleurgesteld te zijn dat 
wij niet zakelijk met hem een busi-
nessplan omtrent biomassa hebben 
willen opstarten. (…) U zult begrij-
pen dat ik behoorlijk teleurgesteld 
ben in de handelswijze van de heer 
Boeijink en de VVD in Bloemendaal. 
(….) Ik had dus samen met de heer 
Boeijink een biomassa project moe-
ten opstarten en dan hadden wij 
nu niet zo ontzettend veel tegen-
werking gehad voor een plan dat 
nota bene door alle experts wordt 
toegejuicht. (…) Ik eis in ieder geval 

dat de heer Boeijink in de openbaar-
heid zijn onjuiste en mijns inziens 
stemmingmakende beweringen 
intrekt en een onderzoek naar deze 
belangenverstrengeling."

Reactie VVD
De uitspraak van Hans Slewe vori-
ge week hadden wij voor hoor en 
wederhoor aan Boeijink voorge-
legd, maar deze heeft daar niet op 
gereageerd. Deze keer vroegen we 
om een reactie van het afdelingsbe-
stuur van de VVD op de mail van 
Rob Slewe. Robert Heerze (vice 
voorzitter): "Het is jammer dat 
Slewe Boeijink verdenkt van belan-
genverstrengeling. Volgens ons is 
daar geen sprake van. Boeijink is 
inderdaad betrokken bij innovatie-
ve biogas ontwikkelingen en kan 
daar enthousiast over spreken. Dat 
heeft hij in dit geval zonder twijfel 
ook gedaan. 
Hij is integer en bijbedoelingen zoals 
hem nu worden toegeschreven zijn 
volgens ons geheel onterecht. Maar 
het is bekend dat je als bestuurder 

Peter Boeijink in opspraak over
biomassaproject Elswoutshoek

Vragen over belangenverstrengeling

VVD fractievoorzitter Peter Boeijink 
hier op archieffoto toen er nog geen 
verdenking bestond over belangen-
verstrengeling (Foto: Ruud Vader).

in uitspraken voorzichtig moet zijn 
om geen verkeerde indrukken te 
wekken. Van argumenten die Boei-
jink in de commissievergadering 
aanvoerde over winstbejag van 
landgoedeigenaren en openstel-

lingstijden van een park nemen we 
afstand. Hij had zich beter kunnen 
beperken tot de punten over regel-
geving en beleid, zoals die door 
Hans Wiedeman naar voren waren 
gebracht." x



Nieuws donderdag 23 februari 2012 9

Het mooiste natuurgebied 
van Nederland!
3-daags arrangement Veluwe, 
vanaf € 79,95 p.p. 
Wat is Nederland toch prachtig! 
Pharos Reizen van ANWB heeft 
een zeer aantrekkelijk arrangement 
voor u samengesteld, op de 
Veluwe! Het grootste natuurgebied 
van Nederland is een heerlijke plek 
om er even helemaal uit te zijn! 
U kunt prachtig wandelen door 
de geurende bossen. Of maakt u 
een mooi fi etstochtje? Er zijn ook 
leuke culturele uitstapjes te maken, bijvoorbeeld naar Paleis Het Loo. 
En Putten zelf is een gezellig dorp met leuke cafeetjes en restaurantjes. 
Kortom: 3 dagen heerlijk ontspannen! 

Uw verblijf 

U verblijft in het Hampshire Hotel 
– Mooi Veluwe in Putten, de ideale 
uitvalsbasis voor onbegrensde 
fi ets- en wandeltochten in 
het grootste aaneengesloten 
natuurgebied van Nederland. Het 
hotel heeft o.a. een sauna, een 
sfeervol restaurant en een gezellige 
bar. 

Inbegrepen

2x overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
1x driegangen-welkomstdiner 
1 uur gebruik sauna (incl. badjas)
1 dag gebruik hotelfi ets, incl. fi etsroute 

Prijzen

21/02-29/02 79,95
01/03-31/03 99,50 
01/04-30/04 109,50 

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserveringskosten, toeristenbelasting 
en kosten calamiteitenfonds. 

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers, of via 0900 – 365 65 65 (20 cpm, max. 
€ 10,- per gesprek) met zoekcode 67999

bennebroek - Vanaf 27 februari tot 
en met 18 maart wordt door de Ben-
nebroekse winkeliers en Europa's 
grootste speeltuin Linnaeushof een 
voorjaarsactie georganiseerd waarbij 
vijftien seizoenkaarten voor de speel-
tuin gewonnen kunnen worden.

Om kans te maken op deze prijs ont-
vangt de klant bij aankoop van een 
bepaald bedrag of bij een bepaald 
product een lot. 
Uniek aan deze actie is dat elke 
winkelier zelf bepaalt waarbij de 
klant een lot ontvangt. Kijk daar-
voor per winkel op het raambiljet 
of in de winkel waarbij men een lot 

ontvangt, want dit verschilt dus per 
winkel.
Loten kunnen bij alle deelnemen-
de winkeliers ingeleverd worden. 
Dinsdag 20 maart worden uit alle 
ingeleverde loten vijftien prijswin-
naars getrokken. Alle prijswinnaars 
krijgen persoonlijk bericht. De prijs-
uitreiking vindt plaats op woensdag 
28 maart bij speeltuin Linnaeushof. 
Uiteraard is dan ook Bennie Broek 
aanwezig. Speeltuin Linnaeushof 
is elke dag van 10.00 tot 18.00 uur 
geopend van 28 maart tot en met 
30 september. Meer informatie over 
de speeltuin is te vinden op www.
linnaeushof.nl. x

Win kaarten voor Linnaeushof

bloemendaal - Het is dinsdag 31 maart 
1942 als de laatste Joodse ingezete-
nen van Bloemendaal en Bennebroek 
de gemeente verlaten en zich in 
Amsterdam melden in de Hollandse 
Schouwburg. Van daaruit beginnen 
de transporten naar diverse concen-
tratie-kampen. Slechts enkelen over-
leven dit. Aan deze trieste gebeur-
tenis wordt op 30 maart 2012 een 
bijzondere herdenking gewijd in de 
burgerzaal van het gemeentehuis.

door Ruud Vader

Net als dit jaar loopt in maart 1942 
een strenge winter ten einde. Daar-
in is op 22 januari de achtste Elfste-
dentocht gehouden. Een moeilijke 
tocht omdat het schaatsen en de 
spertijden (mensen mochten in 
het donker niet op straat komen) 
zich lastig met elkaar verdroegen. 
Winnaar was Sietze de Groot (8 
uur en 44 minuten). Twee dagen 
eerder is de Wannsee conferentie 
gehouden, waarbij Nazi-kopstuk-
ken bespraken hoe de zogenaamde 
Endlösing moest worden ingericht. 
De effecten daarvan zijn al snel 
merkbaar, ook in onze gemeente. 
Joden mogen bepaalde functies 
al niet meer vervullen en worden 
op grond van artikel 6/1941 van 
het Reichskommissariat in Den 
Haag allemaal geregistreerd. Voor 
zover ze niet zijn ondergedoken 
tenminste. De 451 geregistreerden 
moeten zich uiterlijk op 31 maart 
in Amsterdam melden. Dat zijn 
152 mannen, 177 vrouwen, 69 jon-
gens en 53 meisjes. Van ruim 100 is 
bekend waar zij woonden en waar 
ze zijn overleden.

Herdenking
De Stichting Bloemendaal Initiatief 

heeft de gemeente bereid gevon-
den om ter herdenking op vrijdag 
30 maart 2012 in de burgerzaal een 
bijzondere bijeenkomst te houden. 
De zaal is open vanaf 13.30 en de 
herdenking begint om 14.00 uur. 

Omlijst met vleugelmuziek door 
Jaap Stork worden de namen van 
Joodse inwoners, waar zij hebben 
gewoond en waar zij zijn overleden 
genoemd. Verder worden er korte 
toespraken gehouden door Rabbijn 
Shmuel Spiero, burgemeester Ruud 
Nederveen en Robert Verrijk, vice 
voorzitter van de stichting.
Verrijk zal een kort overzicht geven 
van de vele maatregelen die de bezet-
ters vanaf september 1940 al tegen 
de Joden hadden ondernomen. Hij 
zal ook stilstaan bij het bekende 
Joodse vondelingetje Remy Duin-
wijck (eigenlijk Koentje Gezang). 
Dit  jongetje is op 16 oktober 1942 
in Bloemendaal gevonden en wordt 
uiteindelijk op 21 mei 1943 in Sobi-
bor omgebracht.
Lezers die de herdenking willen 
bijwonen zijn bij deze uitgenodigd 
om zich daarvoor aan te melden 
via r.w.f.verrijk@planet.nl, of telefo-
nisch via 023-5253671. Meer infor-
matie over Bloemendaal en Benne-
broek in de oorlog is te vinden op 
http://1940-1945.bloemendaal.nl. 
Voor Bennebroek is dat http://1940-
1945.bennebroek.nl. x

Laatste Joodse ingezetenen
melden zich in de hoofdstad

Bloemendaal en Bennebroek, 70 jaar geleden:

Het bekende Joodse vondelingetje 
Remi van Duinwijck (Foto: http://1940-
1945.bloemendaal.nl).

heemstede - "Deze maand bestaat het 
Loket Heemstede precies tien jaar. 
Deze prijs is een mooie kroon op het 
werk", aldus wethouder Jur Botter die 
onder andere Wmo-beleid in zijn por-
tefuille heeft. Het Loket Heemstede is 
op de eerste plaats geëindigd in de 
landelijke Wmo-loket top 100 over 
2011. Dit werd vorige week bekend tij-
dens een symposium van de Stichting 
Vraagwijzer. Deze stichting houdt elk 
jaar een onderzoek onder de Wmo-
loketten in Nederland.

Bij een Wmo-loket (Wmo = Wet 
maatschappelijke ondersteuning, 
-red.) kunnen mensen met een 
beperking terecht voor diverse 
voorzieningen zoals huishoude-
lijke hulp, een rolstoel, woon- en 
vervoersvoorzieningen. Bij de tot-
standkoming van de top 100 werd 
beoordeeld op service, bekendheid, 
organisatiegraad, werkwijze, com-
municatie en samenwerkingsaf-
spraken met organisaties. Aan het 
onderzoek deden ruim 200 loket-
ten mee.
Stichting Vraagwijzer houdt elk 
jaar een onderzoek onder de Wmo-
loketten in Nederland. Vraagwijzer 
is een stichting, voortgekomen uit 
de OL2000 visie van de overheid 
waarbij de inrichting van klant-
vriendelijke loketten door over-
heden voorop stond. Vraagwijzer 
heeft naar ruim 400 gemeenten 
een vragenlijst gestuurd, ruim 200 
loketten hebben de vragenlijst 

beantwoord.

'Brede blik'
Vooral de samenwerking binnen 
het loket en de brede blik waarmee 
vragen van klanten worden beant-
woord, zijn sterke punten van het 
Loket Heemstede. In het Loket 
Heemstede werken onder regie van 
de gemeente de volgende partijen 
samen: Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede (WOH), Kontext (wel-
zijn en maatschappelijke dienstver-
lening), Zorgbalans, Tandem (voor-
heen Steunpunt Mantelzorg) en de 
gemeente Heemstede.
Kenmerkend voor de werkwijze 
is de brede blik waarmee naar de 
vraag van de klant wordt gekeken. 
De praktijk leert dat klanten met 
een bepaalde vraag naar het loket 
komen, maar dat hier vaak een 
andere behoefte of vraag achter 
zit. Door goed door te vragen en te 
kijken naar de situatie waarin een 
klant zit, kan de dienstverlening 
goed op maat gesneden worden. 
Ook huisbezoeken maken deel uit 
van de brede  aanpak van het Loket 
Heemstede.
De betrokken wethouders Jur Bot-
ter en Pieter van de Stadt zijn uiter-
aard blij met de uitkomsten van het 
onderzoek. Pieter van de Stadt, wet-
houder Sociale Zaken, constateert: 
"Al jaren scoort het loket goed in 
onderzoeken en de nummer 1 
notering in de Wmo-loket top 100 
onderstreept dit eens te meer." x

'Kroon op het werk'
Heemstede heeft beste Wmo-loket

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

haarlem/regio - Tijdens de voorjaars-
vakantie zal museum Het Dolhuys aan 
de Schotersingel in Haarlem ook de 
deuren van De Bovenkamer voor het 
grote publiek openen. De Bovenkamer 
is een educatief programma over het 
puberende brein dat door de week 
alleen is geopend voor middelbare 
scholieren.

In de voorjaarsvakantie kunnen 
ook ouders met pubers op ontdek-
kingstocht door het puberende 
brein. Op een interactieve manier 
leren zij hoe hun brein werkt 

en dat van de ander. In het spe-
ciaal ontworpen 'Breinlab' kun-
nen pubers hun persoonlijkheid 
testen. Waarom zijn juist zij zo 
impulsief, emotioneel of vatbaar 
voor verslaving? De Bovenkamer 
is tijdens de voorjaarsvakantie 
geopend van dinsdag 28 februari 
tot en met zaterdag 3 maart. Ieder 
uur zijn er extra rondleidingen, 
om 13.00, 14.00. 15.00 en 16.00 
uur. 
Op de zondagen in de vakantie - 26 
februari en 4 maart - is er altijd een 
open rondleiding door De Boven-
kamer om 14.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.hetdol-
huys.nl/De-Bovenkamer. x

Puberbrein
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Deze maand begint de lente. En wel op 20 maart om 06.14 uur 's mor-
gens. Die dag zijn dag en nacht ongeveer een lang. Het woord lente is 
al oud. Het komt van het woord lang en verwijst naar het lengen der 
dagen. Door de eeuwen heen is de lente in de menselijke geest altijd 
verbonden geweest met vruchtbaarheid. Bij diverse lentefeesten, onder 
andere die waarbij veel eieren worden gegeten, worden vaak symbolen 
van vruchtbaarheid gebruikt. De paashaas is daar een van.
Thijsse vond helemaal niet dat op 20 maart de lente begon. Hij zei vaak, 
dat dan de tweede lente begint. De eerste hadden we volgens hem dan 
al  gehad. Zoals zo vaak had hij natuurlijk groot gelijk. Want hazelaar 
en wilg zijn dan al uitgebloeid en de sneeuwklokjes en winterakonieten, 
begin maart nog prachtig, zijn dan volledig op hun retour.
Dit jaar, nu we zo lang flinke vorst hebben gehad, komt de lente mis-
schien een beetje langzaam op gang. Maar zeker is dat op 1 april (geen 
grap) de 'Stinzenplantendag' wordt gehouden. Schrijft u dat maar vast 
op in de agenda. In de column van april hoop ik u daarover meer bijzon-
derheden te kunnen geven.
Maart is, vind ik, de beste maand om de ontwikkeling van de prille groei 
te volgen. De bomen zijn nog kaal, de struiken beginnen langzaam in 
blad te komen en het daglicht kan de bodem nog zeer goed bereiken. 
Zo kunt u de kruidlaag mooi bekijken. Die zit vol met stinzenplanten. 
Het sneeuwklokje en de winterakoniet zijn er begin maart nog wel, en 
in de loop van de maand wordt alles steeds mooier en kleurrijker. Bos-
geelster, vingerhelmbloem, holwortel, longkruid, anemonen, daslook, 
wilde narcis, bostulp, sterhyacint , boshyacint en vele sleutelbloemen. 
Niet alleen in Thijsse's Hof kunt u dat zien, maar elk binnenduinbos laat 
u daar op een of andere wijze van genieten.
Het nieuwe leven ontwikkelt zich niet alleen in de plantenwereld. Als 
het even boven de 10 graden is gaan de bijen vliegen en de padden trek-
ken. Voor de padden komen dan weer vele tientallen vrijwilligers in de 
weer om ze veilig aan de andere kant van de voor hen gevaarlijke wegen 
te krijgen. Mooi werk  en altijd met veel goed resultaat, vooral als u een 
beetje voorzichtig rijdt.
Het geroep, gefluit en getierelier van de vogels gaat ons misschien wel 
al 's morgens wakker maken. Niets vind ik fijner! Het betekent dat onze 
gevederde vrienden volop bezig zijn met de paarvorming en het afba-
kenen van hun territoria. De populaire merel voorop, en de zanglijster 
laat zich met zijn juichend  lied zeker niet onbetuigd in het morgenkoor. 
En let maar eens goed op, in de loop van de maand voegen zich nieuwe 
stemmen bij het koor. Het begint rond de tweede week van maart met 
de terugkeer van de tjiftjaf uit het zuiden. Vrij snel gevolgd door het 
zwartkopje.
Nu de bomen nog kaal zijn kunt u het vogelvolk ook goed bekijken. 
Neem er eens de tijd voor. En vast ziet u dan ook een eekhoorntje. Deze 
maand zijn ze nog in de paartijd en jagen ze elkaar in vliegende vaart na 
door de bomen. Vooral 's morgens vroeg en tegen het donker worden.
'Onze' eekhoorn (Sciurus vulgaris), ook wel rode of gewone eekhoorn 
genoemd, komt in ons land en in heel Europa het meest voor. Hun lijfje 
is ruim twintig centimeter lang en hun prachtige pluimstaart ook. Hun 
kleur varieert enorm. Van bijna zwart via allerlei kleuren rood en bruin 
naar een beetje geelachtig. Ze hebben een mooi wit buikje. De gemid-
delde eekhoorn blijft ongeveer zes jaar in leven. Het zijn knaagdieren en 
ze eten noten, zaden, knoppen, schors en paddenstoelen. Maar ook eie-
ren, insecten, kleine jonge dieren en jonge vogels die ze uit de holletjes 
en nesten roven. In Thijsse's Hof zie je ze ook tijdens de wintervoedering, 
zoals u op de foto kunt zien.
Ze bouwen hun bolvormige nesten van takjes dicht tegen de stam van 
naaldbomen en bekleden die met gras, mos en uitgeplozen mos.  De 
jongen, meestal een drietal en in april geboren, blijven ongeveer acht 
weken in het nest en zijn als ze drie maanden oud zijn zelfstandig.
Hoe dan ook. Maart, april en mei. Het wordt feest in de natuur. Ga  naar 
buiten en maak het mee! Kijk ook even op www.thijsseshof.nl voor spe-
ciale informatie.

Willem Holthuizen,

Voorzitter Thijsse's Hof   

Foto eekhoorn:  Ekke Wolters

Thijsse's Hof in Maart

spaarnwoude - Medewerkers van 
Informatieboerderij Zorgvrij wacht-
te donderdagochtend 9 februari een 
onaangename verrassing. Een vos 
had middels vernuftig knaagwerk 
in de achterdeur het kippenhok in 
weten te komen. Eenmaal binnen 
en na helaas een flinke slachtpar-
tij wist het opportunistische dier 
er echter niet meer uit te komen; 
het had zichzelf ingesloten. De vos 

is vervolgens door boer Klaas en 
één van de medewerksters vrijgela-
ten. Voor wie daar vraagtekens bij 
plaatst: vossen zijn een beschermde 
inheemse diersoort en kunnen zich 
met succes beroepen op 'artikel 4, 
eerste lid, onder a' van de Flora- en 
Faunawet. Advocaat Voszkowicz 
had het niet beter kunnen ver-

woorden. Extra mazzel voor Rein-
tje was daarnaast dat werd besloten 
de dode kippen in het hok achter 
te laten voor het geval hij terug-
komt en wellicht nog meer schade 
aanricht. Er worden uiteraard wel 
maatregelen genomen om de hok-
ken beter te beveiligen. x

Al leek Reintje niet zo snugger,
hij mocht wel de kippen houden

Kippenhok Zorgvrij: vos sluit zich in

(Foto's: Informatieboerderij Zorgvrij - Tekst: Michiel Rehwinkel).

spaarnwoude - In de voorjaarsvakan-
tie kunnen kinderen op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude 
een gezellig lentepotje maken. Een 
potje narcissen wordt versierd met 
takjes, veertjes en lieveheersbeest-
jes. Het knutselen is van maandag 
27 februari tot vrijdag 2 maart tussen 
13.00 uur en 16.00 uur (€ 4,-). Rond 
1 maart worden de eerste lamme-
tjes verwacht, wie weet zijn ze in de 
vakantie te bewonderen.

In de boerderij is de mooie ten-
toonstelling OverNachten te zien. 
In een mooi donker sprookjesbos 
leren kinderen op speelse wijze van 
alles over dieren. In de boerderij is 
ook een expositie van twee mede-
werkers van de boerderij te zien. 
Nieuw in de boerderij is de kist met 
Oudhollandse spelletjes die te huur 

is. In een kist zitten zes leuke spel-
letjes die in de boerderij kunnen 
worden gespeeld.
Iedere middag rond 16.30 uur wor-

den de koeien gemolken en vertel-
len de boeren graag over de dieren 
en de boerderij. In de vakantie is de 
boerderij alle dagen open van 11.00 
uur tot 17.00 uur. Informatieboer-
derij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 
50 in Spaarnwoude (Velsen-Zuid), 
023-5202828, www.spaarnwoude.
nl.

Kaas maken
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude leert graag hoe men 
een eigen (baby)kaasje kunt maken 
van rauwe melk, in dit geval van de 
koeien van Zorgvrij, een babykaasje 
wordt gemaakt. Behalve kaas kan 
men ook boter maken en rondkij-
ken in de stallen van de boerderij. 
De workshop kost € 20,- per per-
soon (inclusief koffie en thee). De 
workshop wordt gegeven op zater-
dag 3 maart van 11.00 tot 14.00 uur. 
Groepen kunnen ook op afspraak 
op een andere dag de workshop 
volgen. Voor meer informatie en 
aanmelden, tel. 023-5202828 of kijk 
www.spaarnwoude.nl.

Lammetjes maken
In de voorjaarsvakantie worden de 
eerste lammeren verwacht op Zorg-
vrij. Altijd feest voor de boeren en 
het publiek. In de maanden maart 
en april kunnen kinderen drie lam-
metjes knippen en plakken. Als de 
lammetjes klaar zijn worden ze 
opgevuld met echte schapenwol. 
Dit kan van donderdagmiddag 1 
maart tot en met zondagmiddag 29 
april tussen 13.30 en 15.30 uur en 
het kost € 2,-. Voor wie liever thuis 
wil knutselen is het knutselpakket-
je ook aan de balie te koop. x

In de vakantie naar Zorgvrij

Gelukkig is er ook nog genoeg leuk 
nieuws vanaf Zorgvrij te melden (Foto: 
Roderick de Veen).

Kinderen kunnen aankomende week 
ook zelf lammetjes maken op de boer-
derij (Publiciteitsfoto). x
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fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

Hillegommerdijk 325 Beinsdorp
Kerkstraat 36 Noordwijkerhout

www.centmeubelen.nl             
0252-525290

Meubels op maat in Teak, Eiken en Grenen

Voorjaarsactie Bennebroek

Linnaeushof en de winkeliers van Bennebroek
organiseren een speelse voorjaarsactie.
Van maandag 27 februari t/m zondag 18 maart ontvangt u bij uw 

aankopen bij elke deelnemende winkel een lot waarmee u kans maakt op 
een seizoenkaart van Europa’s grootste speeltuin.

15 seizoenkaarten
Er worden 15 kaarten t.w.v. € 42,50 verloot. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 

28 maart als Linnaeushof voor het nieuwe speelseizoen haar deuren weer opent.

Natuurlijk is dan ook Bennie Broek aanwezig!

Ga snel naar de winkels en speel mee!

&

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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bloemendaal - Afgelopen donderdag 
16 februari was er een lezing over 
de geschiedenis van Droste Cacao in 
de Vijverbergkerk te Bloemendaal. 
De lezing werd goed bezocht door 
zo'n vijftig belangstellenden. Mari-
anne van Beek vertelde op boeiende 
wijze over de eens zo succesvolle en 
beroemde Chocoladefabriek aan het 
Noorder Buiten Spaarne in Haarlem.

door René Snoeks

Droste Cacao is een begrip voor 
velen. Wie is er niet mee opgege-
roeid: de beroemde flikken, offici-
eel pastilles genaamd, de chocola-
deletters en natuurlijk het heerlijk 
kopje warme Droste cacao. Tijdens 

de lezing werd er een duidelijk 
historisch en compleet beeld van 
Droste geschetst. Het ontstaan in 
de Haarlemse Grote Houtstraat, de 
bouw van de fabriek aan het Noor-
der Buiten Spaarne, de internatio-
nale roem van het familiebedrijf 
en de sluiting van de fabrieken 
in Haarlem eind vorige eeuw. De 
vele overnames die volgden en wat 
Droste nu nog is en vervaardigd.
Marianne van Beek had ook uit 
haar eigen collectie veel Droste 
artikelen meegebracht. Zoals een 
deel van het bekende servies, de 
plaatjesalbums en veel unieke 
verpakkingen die zij gebruikt ter 

illustratie van haar verhaal en 
wat de lezing bijzonder interes-
sant maakte. Bij het laten zien 
van de vele verschillende blikken 
en bonsbonsdozen zijn de 'Oh ja's' 
niet van de lucht. Veel luisteraars 
kennen ze nog van vroeger. Van 
Beek heeft er ook zichtbaar ple-
zier in om haar uitgebreide kennis 
met het aandachtige publiek te 
delen. En zij weet veel te vertellen, 
niet alleen van de geschiedenis 
maar ook hoe zij aan vele bijzon-
dere en zeldzame Drostespullen is 
gekomen. Soms door ruilingen en 
soms door een advertentie. Zo is zij 
bijvoorbeeld in het bezit van een 
uiterst zeldzaam verzilverd panne-
tje, voor de pastilles, dat bij het 35-
jarig bestaan van de firma in 1925 
werd uitgegeven. Marianne: "Het 
leuke van verzamelen is de sport 
om weer wat nieuws te vinden en 
het gunnen."
In de pauze is er voor iedereen 
thee met een pastille. Na de pauze 
wordt het verhaal van de chocola-
deproducent afgerond. En ook hier 
duikt weer een leuk verhaal op 
over een mevrouw die tijdens een 
eerdere lezing verbaasd opmerkte: 
"U vertelt niets over de strikken op 
de bonsbondozen." Wat bleek: de 
dame in kwestie had zelf bij Droste 
gewerkt en maakte zo'n 500 strik-
ken, met de hand, per dag. "Niet 
te geloven!" hoor je in het publiek. 
"Ja", gaat Marianne verder, "en 
maakte zij er meer, dan kreeg zij 
een bonus."
Na afloop bekijkt iedereen de uit-
gebreide collectie die is uitgestald. 
Marianne is tevreden en blij dat 
iedereen zo genoten heeft en ziet 
uit naar haar volgende lezing: "Ja, 
die staat al geboekt, mijn 400ste." 
Bij de uitgang ontvangt iedere 
bezoeker van de organisatie een 
chocoladeletter. Op naar huis en 
smullen maar. x

'Oh, lekker: chocoladeflikken!'
Druk bezochte lezing over Droste Cacao

Iedereen bekijkt de bijzondere uitgestalde collectie (Foto: R.S.P. ©2012).

Het uiterst zeldzame pastille-pannetje 
uit 1925 (Foto: R.S.P. ©2012). x

bloemendaal - De Hobo's in Amerika 
zijn aanstaande zondag het thema 
dat Annemike van der Meiden behan-
delt tijdens de religieuze bijeenkomst 
in De Kapel aan de Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal. Een hobo is een zwer-
ver die deel uitmaakt van de Ameri-
kaanse subcultuur van rondreizende 
dakloze arbeiders. Het was vanaf het 
einde van de negentiende tot ver in 
de twintigste eeuw een bekend ver-
schijnsel in de Verenigde Staten. 
Anno nu zijn er nog maar weinig.

door Michiel Rehwinkel

Eind negentiende, begin twintigste 
eeuw waren er veel zwervers op het 
platteland van Amerika onderweg 
van werk naar werk. Door de cri-
sis werd hun aantal steeds groter. 
Hobo's doorkruisten het land door 
illegaal mee te rijden met goede-
rentreinen. Die treinen reden op 
sommige plaatsen zo langzaam dat 
men er zonder veel risico op kon 
springen. Omdat deze treinen vaak 
erg lang waren, merkte het trein-
personeel er meestal niets van. Op 
populaire opstapplaatsen waren 
soms speciale beveiligingsmensen, 
bekend als 'bulls', aanwezig om de 
hobo's bij de treinen weg te hou-
den.

Symbolentaal
Voor onderlinge communicatie 
gebruikten hobo's een symbolen-
taal. Ze brachten 'tekens' aan op 
hekken, bomen en huizen. Door 
middel van die tekens gaven zij hun 
eigen ervaringen met de bewoners 
van die huizen door aan andere 

zwervers, die na hem kwamen. Ze 
gaven daarbij tips door of waarschu-
wingen: 'je moet vrome praatjes 
houden, dan krijg je eten' of 'man 
met geweer'. Niet iedereen begreep 
de tekens, maar de zwervers onder 
elkaar wel.
De Nederlander Gerard Leeflang, 
die tijdens zijn leven actief was 
als marconist, 'fatsoenlijk zwer-
ver' (hobo), journalist en schrijver, 
schreef in 1984 het boek 'American 
Travels of a Dutch hobo 1923-1926', 
over zijn avonturen als hobo in de 
Verenigde Staten van de vroege 
jaren twintig. Tijdens zijn eerste 
bezoek aan New York als marconist 
werd hij zo getroffen door de Ame-
rikaanse manier van leven dat hij 
zijn schip verliet.

Hobo's en de kerk
Maar dan de sprong naar het heden. 
Annemike van der Meiden: "In onze 
tijd, waarin de kerken leeglopen, 
zijn religieuze gemeenschappen 
ook een beetje als die hobo's. De 
taal, de liederen en de beelden 
die we in de religieuze bijeen-
komsten gebruiken worden niet 
zomaar meer begrepen… daarover 
moet gepraat worden. Vaak is uit-
leg nodig. In Waterland heeft een 
kunstenares hobo-tekens ontwik-
keld en zelf heb ik er een 'spel' met 
hobottekens van gemaakt om met 
elkaar in gesprek te gaan over wat 
ons geloof inhoudt. Dat kan mooie 
vrome praatjes opleveren."
De religieuze bijeenkomst begint 
om 10.30 uur, de toegang is gratis. 
Zie ook www.dekapel-bloemendaal.
nl. x

Mooie vrome praatjes;
fatsoenlijke zwervers

Themalezing 'Hobo's in Amerika'

Voorbeelden van symbolentaal gebruikt door hobo's om onderling op te kun-
nen communiceren (Foto: Collectie National Cryptologic Museum - Fort Meade, 
Maryland).

heemstede - KO Theaterproducties 
brengt op zaterdag 25 februari de 
toneelvoorstelling LeefTijd in Theater 
de Luifel. LeefTijd is een ontroerende 
tragikomedie over leven, liefde en 
loslaten.

LeefTijd gaat over de confrontatie 
tussen een zoon en zijn terminaal 
zieke moeder. De onzekerheid 
over hoeveel 'tijd van leven' ze 
nog samen hebben, heeft een snel-
kookpan-effect op een scala van 
emoties. Wat doet het met je als je 
toch opeens meer tijd krijgt dan je 
dacht? En wat doet het met je naaste 
omgeving? Ook de emoties van het 
publiek worden geraakt, door sne-
dige dialogen, pakkende oneliners 
en aangrijpende en zelfs hilarische 
muzikale intermezzo's. Uiteinde-
lijk gaat LeefTijd over liefde. Het 
toont twee mensen die zielsveel van 
elkaar houden en dichter bij elkaar 
komen te staan in het aangezicht 
van het einde.
LeefTijd werd door Haye van der 
Heyden geschreven voor de aan 
kanker lijdende actrice Josine van 
Dalsum en haar zoon Aram van de 
Rest. Josine van Dalsum overleed 
in 2009 aan kanker. LeefTijd heeft 
in de huidige bezetting met Julia 
Henneman en Thomas Terstal een 
succesvolle try-out periode beleefd 
in de Stadsschouwburg Haarlem. 
Aan de muzikale reis werd onder 

andere het lied 'in je eigen handen 
ligt je leven' van Lennart Nijgh toe-
gevoegd. Zie ook www.kotheater-
producties.nl.
Zaterdag 25 februari is de voorstel-
ling te zien in Theater de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede. Aan-
vang is 20.15 uur. Kaarten kosten € 
18,50. Houders van CJP en 65+ beta-
len € 17,50. Kaartverkoop is moge-
lijk van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 16.00 uur en vanaf 45 
minuten voor aanvang. Telefonisch 
reserveren kan via de theaterlijn, 
tel. 023-5483838. Zie ook www.the-
aterdeluifel.nl. x

Een ontroerende tragikomedie
over leven, liefde en: loslaten

KO Theaterproducties: LeefTijd

(Foto: Daniël Maissan

Satellietbaan 10f 2181 MH Hillegom 0252-530640
www.meyertotaal.nl

heemstede - Wil jij ook wel eens 
zien waar de burgemeester werkt? 
Waar je kunt trouwen? En waar de 
Gemeenteraad bij elkaar komt? 
Op dinsdag 28 februari kunnen 
kinderen van 11.00 tot 12.30 uur 
mee met een medewerker van de 
gemeente Heemstede, die ze een 
kijkje laat nemen bij verschillen-
de afdelingen. Ook in het Oude 
Raadhuis mogen ze rondlopen 

en hij geeft natuurlijk informa-
tie over de rol van de gemeente 
en de gemeenteraad aan de hand 
van een filmpje. Aanmelden (ver-
plicht) kan telefonisch op werk-
dagen tussen 09.00 en 12.00 uur 
via 023-5483828 - Keuzetoets 1. Je 
krijgt een kaartje en verzamelt 
op dinsdag 28 februari voor het 
Raadhuis om 10.45 uur. Meedoen 
is gratis, maar vol is vol. x

Rondleiding door het Raadhuis
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overveen - Op zondag 26 febru-
ari neemt het Rubens Quartet bij 
Muzenforum in Bloemendaal de toe-
hoorder mee op een verrassende reis 
die in Oosterse richting voert. Deze 
reis sluit aan bij het doel dat de vier 
musici voor ogen hebben: het bren-
gen van vernieuwende elementen in 
de presentatie van kwartetmuziek.

Het Rubens Quartet is in 2000 opge-
richt met de duidelijke bedoeling 
van de leden zich op kwartetspel 
te concentreren. Ze volgden een 
intensieve opleiding bij de Neder-
landse Strijkkwartet Academie en 
rondden daarna hun vorming af 
aan de Hanns Eisler Hochschule in 
Berlijn. Dat hield onder andere een 
uitgebreide training in door erva-
ren spelers van strijkkwartetten, 
zoals die van het Amadeus en Juil-
liard Quartet. Het Rubens Quartet 
won een aanzienlijk aantal prijzen 
bij concoursen in Europa. Al snel 
werd het gevraagd voor het geven 
van concerten in Nederland en 
daarna over de hele wereld.
Het Kwartet heeft een Nederlandse 

achtergrond, met een internatio-
nale signatuur. Het bestaat uit de 
violisten Sarah Kapustin en Tali 
Goldberg, de altviolist Roeland 
Jagers en de cellist Joachim Eijlan-
der. De leden spelen op instrumen-
ten die ter beschikking zijn gesteld 
door het Nationaal Muziekinstru-
menten Fonds.
Het programma getiteld De Ori-

ent Express bevat werken van 
Webern, Debussy en Erkin. Het 
eerste werk is de Langsamer Satz 
fur Steichquartett in Es uit 1905 
van Anton Webern. Het is een 

vroeg werk, nog geheel in de laat-
romantische stijl. Enkele jaren 
later werd de compositiestijl van 
Webern beïnvloed door zijn leer-
meester Arnold Schoenberg, vanaf 
1925 geheel atonaal.
Het Strijkkwartet in g van Claude 
Debussy dateert uit het vroegere 
jaar 1893, maar is gecomponeerd 
in de nieuwe stijl die door toedoen 
van anderen de naam impressio-
nistisch heeft gekregen. Het werk 
werd aanvankelijk maar door wei-
nigen begrepen en gewaardeerd. 
Zelfs Debussy's vriend Ernest 
Chausson keurde het af.
Na de pauze wordt het duidelijk 
waar de reis naar toe voert. Dan 
volgt het indrukwekkende Strijk-
kwartet uit 1937 van de Turkse 
componist Ulvi Cemal Erkin (1906-
1972). Deze buiten Turkije weinig 
bekende componist maakte deel 
uit van de groep Turkse Vijf, waar-
van de leden muziekstukken voor 
het eerst in West-Europese stijl 
schreven, zij het wel met toepas-
sing van motieven uit de Turkse 
volksmuziek. Erkin kreeg zijn 

opleiding voor een belangrijk deel 
in Parijs, met compositieles van 
onder andere Nadia Boulanger.
Aanvang zondag 26 februari is 
11.45 uur. Zaal en kassa zijn open 
vanaf 11.10 uur. Het gemeentehuis 
van Bloemendaal ligt aan de Bloe-
mendaalseweg 158 in Overveen. 
Kaarten kosten € 20,- en voor hou-
ders van CJP en jeugd tot en met 
25 jaar € 9,-. Voorverkoop van losse 
kaarten is mogelijk bij Primera 
Postkantoor aan de Bloemendaal-
seweg 234 in Overveen, tel. 023-
5272742 en op de dag van de con-
certen aan de kassa in de zaal. Zie 
ook www.muzenforum.nl. x

Verrassende reis richting het oosten

Het Rubens Quartet neemt de toe-
hoorder mee op een verrassende reis 
die in Oosterse richting voert (Publi-
citeitsfoto).

santpoort-noord - Pianiste Mig-
non Gotzsch en violist Arthur Ornée 
nemen zondag 26 februari om 15.00 
uur het publiek in 't Mosterdzaadje 
mee op een muzikale reis door het 
Europa van rond de eeuwwisseling. 
Op het programma staan Grieg, Pijper 
en De Falla.

door Paula Blom

Het was een roerige tijd zo rond de 
eeuwwisseling, met grote contras-
ten tussen de verschillende nati-
onaliteiten. De Noorse componist 
Grieg schreef in 1865 zijn vioolso-
nate in het laatromantische ideaal 
van de verheffing van de mens. De 
Nederlander Willem Pijper zocht 
ook naar schoonheid en verdie-
ping, maar kon dat niet meer op 
dezelfde manier doen na de genade-
loze morele deceptie van de Eerste 
Wereldoorlog. Zijn sonate nr.1 voor 
viool en piano dateert uit 1919. De 
Spanjaard De Falla ten slotte laat 
zich, geïnspireerd door Grieg, van 
zijn volkse kant zien en gebruikt 
zes traditionele liederen voor zijn 
Suite die hij in 1925 schrijft.
De zeer talentvolle Mignon Gotzsch 
en Arthur Ornée kwamen elkaar 
tijdens hun studie aan het Conser-
vatorium in Amsterdam tegen en 
werden elkaars partner in leven 
en muziek. Door hun docenten 
raakten ze onder de indruk van de 
Nederlandse muziek. Hun streven 
is daar meer van op de concertpodia 
te laten horen. Als duo worden zij in 
Duitsland gecoacht door leden van 
het befaamde Hyperion Trio.
Mignon Gotzsch specialiseerde zich 
in kamermuziek en lied begeleiden 
en won vele concoursen. Arthur 

Ornée behaalde zijn master diplo-
ma cum laude. Sinds 2010 is hij ver-
bonden aan het Gelders Orkest. Hij 
bespeelt een kopie van een Pietro 
Guarneri, in 2008 gebouwd door 
Ronald de Jongh.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 

tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.

Schoonheid en verdieping
Een muzikale reis door Europa

Arthur Ornée en Mignon Gotzsch, 
partners in leven en muziek (Publici-
teitsfoto).

santpoort-noord - Opgetogen én 
ingetogen zal de muziek klinken op 
vrijdag 24 februari om 20.00 uur in 't 
Mosterdzaadje. Het Klezmer Ensem-
ble Nigunim staat garant voor een 
fantastisch concert.

door Paula Blom

Nigunim bestaat uit Marulka Gijsen 
- viool, David Schwarzkopf - klari-
net, Hans Booij - accordeon en Peter 
Tollenaar - contrabas. Vier gedreven 
musici die zich laten inspireren 
door de traditionele joodse muziek 
uit Oost-Europa. Deze muziek heeft 
een rijke traditie: het ontstond spon-
taan op straat, in werkplaatsen, 
thuis en op feesten. Het gaat over 
het leven van alledag, over geluk en 

verdriet, realiteit en dromen.
Klezmer Ensemble Nigunim speelt 
eigenzinnige bewerkingen van 
authentieke melodieën en wisselt 
deze af met nieuwe zelfgeschre-
ven composities: muziek om op te 
dansen, muziek om bij weg te dro-
men. 
Muziek voor wie het avontuur 
zoekt, de herkenning of juist de ver-
rassing… en om mee naar huis te 
nemen want ze hebben een prach-
tige cd. Zie ook www.nigunim.nl 
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Opgetogen én ingetogen
Klezmer Ensemble Nigunim

(Publiciteitsfoto).

bennebroek - Voor jongeren van 11 

tot 18 jaar die graag met muziek en 

zang bezig zijn organiseert Jonge-

renwerk Bloemendaal in maart en 

april de workshops Beatmixen en 

beatboxen.

Jongeren kunnen zich opgeven voor 
Beatmixen als zij net als Tiesto en 
Armin van Buuren willen DJ-en. In 

een halve dag leren zij onder andere 
structuur herkennen, klank- en 
tempoverschillen onderscheiden, 
tracks vinden die goed bij elkaar 
passen en allerlei geluidseffecten 
toepassen. De lessen worden op 
zaterdag 17 maart gegeven door 
Roeland Meys van DJ school Amster-
dam. In de workshop Beatboxen 
op zaterdag 21 april leren zij van de 

Nederlands Kampioen Beatboxing, 
Jarno Bent, zelf beats creëren door 
alleen gebruik te maken van hun 
mond. Dit kan door bijvoorbeeld 
een drumstel te imiteren, maar er is 
nog veel meer mogelijk.
De workshops kosten € 17,50 en 
worden gehouden in jongeren-
ruimte The Spot, dat grenst aan 't 
Trefpunt aan het Akonietenplein in 
Bennebroek. Meer informatie is te 
vinden op facebook.com/Jongeren-
werkBloemendaal. x

Beatmixen of Beatboxen

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl



  14

Tel 023 - 545 96 32
Bloemendaalseweg 247a - 2051 GC Overveen - KvK Haarlem: 34222119ENGELS

Bevoegd docente Engels 
(post-graduate Diploma 

London University) 
geeft conversatieles: 

pronunciation/fluency/
confidence building. 
One-to-one tuition. 

Krijg plezier in het spreken. 
06 - 17 08 17 56

GRATIS
Parket- Inspect ie

0651- 20 26 26 
www.lambooparket.nl



UitTips
Uit donderdag 23 februari 2012 15

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 24 februari

Klezmer Ensemble Nigunim

20.00 | Marulka Gijsen - viool, 
David Schwarzkopf - klarinet en 
basklarinet, Hans Booij - accorde-
on en Peter Tollenaar - contrabas. 
Vier gedreven musici laten zich 
inspireren door de traditionele 
joodse muziek uit Oost-Europa. 
Gratis [na afloop collecte]. 't Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord. www.mosterdzaad-
je.nl. Tevens CD verkoop.

J@loezie

20.15 | Toneel. In deze actuele 
relatiekomedie strijden drie vrou-
wen die in hetzelfde appartemen-
tencomplex wonen om één man. 
Met Anne Wil Blankers & Anneke 
Blok en Hannah Hoekstra. € 32,50 
| € 29,50 | € 26,50. Stadsschouw-
burg Haarlem.

Hongaarse volksmuziek

20.30 | Orkest Hajnali verzorgt 
Hongaarse traditionele volksmu-
ziek, met dans. € 10,-. Mondiaal 
Centrum Haarlem, Lange Heren-
vest 122 in Haarlem. Reserveren 
mogelijk via 023-5423540 of info@
mondiaalcentrumhaarlem.nl

Patronaat

21.30 | Minor Operations Bookings 
+ Waking The Dead + Suffering 
Quota & Buiten Gebruik. Hard-
core punk, gratis in het Café.

Zaterdag 25 februari

Sound of Japan

20.00 | Benefietconcert t.b.v. 
weeskinderen als gevolg van de 
tsunami. O.a. Japanse en klas-
sieke muziek, moderne dans en 
verkoop van verse sushi. € 20,-. 
Burgerzaal van het gemeentehuis 
van Bloemendaal, Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen. www.
sosjapan.nl

Joop Visser & Jessica van Noord

20.15 | Joop Visser zingt samen 
met sopraan Jessica van Noord 
nieuwe en oude liedjes, bijvoor-
beeld: hekeldichten, lof- en treur-
zangen, ballades, liefdesliedjes 
of combinaties van deze genres. 
€ 19,50. Philharmonie, Kleine 
Zaal.

Weer met Henk

20.15 | Cabaretvoorstelling van 
Nilgün Yerli over liefde. Dus ook 
over vertrouwen, teleurstelling, 
vernieuwing. Maar wat is liefde? 
Wat is ware liefde, en wat is über-
haupt waar? Ah, daar wringt de 
klomp... € 23,75 | € 20,75 | € 17,75. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Patronaat

21.00 | MamaDC. Prsentatie van 
de nieuwe cd van deze funksoul-
band. € 11,-. Kleine Zaal. 22.00 | 
'80's Verantwoord. Met Whiplash 
en de 7 Inch Twins. € 12,50 [21+]. 
Dommelsch Zaal. 22.30 | Dursun 

Erbay. Amsterdamse singer-song-
writer met een voorkeur voor 
soul. Gratis in het Café.

UitTips
Zondag 26 februari

Het Rubens Quartet

11.45 |  violisten Sarah Kapustin 
en Tali Goldberg, altviolist Roe-
land Jagers en cellist Joachim 
Eijlander. Werken van Webern, 
Debussy en Erkin. € 20,- [CJP 
en t/m 25 jaar € 9,-]. Burgerzaal 
gemeentehuis Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158 in Over-
veen. Voorverkoop bij Primera, 
Bloemendaalseweg 234 in Over-
veen. www.muzenforum.nl

Tante Heintje Dag

12.30 | Dag gewijd aan het in 
Amsterdam bekende orgeldraai-
ers-echtpaar Jan van Rossum en 
Hendrika van Rossum-Bakker, 
met o.a. draaiorgel 'de Turk' en 
diverse andere activteiten. Gratis 
entree. Draaiorgelmuseum Haar-
lem, Küppersweg 3 in Haarlem. 
www.draaiorgelmuseum.org

De Verb[l]azing [5+]

14.30 | Jeugdvoorstelling met 
Beppe Costa en het Eolian Ensem-
ble. Verrassende muziekvoorstel-
ling met muziek van onder meer 
Sweelinck, Bach en Hindemith 
en natuurlijk Beppe Costa. € 18,- 
[t/m 12 jaar € 12,50]. Philharmo-
nie, Kleine Zaal.

KoornMeier 4tet

15.00 | Mondharmonicaspeler 
Tinus Koorn, gitarist Devin Brown 
[VS], contrabassist Nuno Marques 
[POR] en drummer Peter-Jan Eus-
man. Grand Café de Rusthoek, 
Bloemendaalseweg 141 in Bloe-
mendaal. Gratis entree.

Koorconcert

15.00 | Het koor van de Engelse 
Kerk Haarlem en The Anglican 
Singers o.l.v. Martin van Bleek 
zingen werken uit het Engelse 
koorrepertoire. Gratis [na afloop 
collecte]. Sint Josephkerk, Jans-
straat 43 in Haarlem.

Een muzikale reis

15.00 | Pianiste Mignon Gotzsch 
en violist Arthur Ornée nemen 
het publiek mee op een muzika-
le reis door het Europa van rond 
de eeuwwisseling. Op het pro-
gramma staan Grieg, Pijper en De 
Falla. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl.

Spoor 5

16.00 | De Haarlemse hard-bop 
formatie Spoor 5 o.lv. Adam Spoor 
met zang van Jolanda Kaart. Het 
Wapen van Zandvoort, Gasthuis-
plein 10 in Zandvoort. Gratis 
entree.

Jamsession

16.00 | De eerste officiele Jamses-
sion voor beginners en gevorder-
den met van blues tot alle stijlen 
jazz. € 5,-. De Haarlemse Jazzclub, 
Surinameweg 2 in Haarlem.

Patronaat

16.00 | Ultra in Haarlem. CD-pre-
sentatie ft. live: Smalts, Yvo van 
Nexda + Dirk Polak. 20.00 | The 

Pink Floyd Sound. Inmiddels inter-
nationaal bekend als één van de 
meest authentieke Pink Floyd tri-
butes. € 15,-. Kleine Zaal. x

heemstede - Twee bijzondere vak-
vrouwen, celliste Timora Rosler en 
pianiste Klára Würtz, komen op uit-
nodiging van Podium Oude Slot op 
donderdag 1 maart naar Heemstede. 
Timora en Klára spelen met liefde 
zowel als met overtuiging, gevoe-
lige lyriek en een gedegen techniek. 
Een schitterend, uitgebalanceerd en 
naadloos samenspel.

Voor deze avond in het Oude Slot 
stelden zij een boeiende program-
ma samen met werken van Schu-
mann, Dohnanyi, Lutoslawski en 
Shostakovitch. Klára Würtz, gebo-
ren in Boedapest, begon op haar 
vijfde met pianospelen. Op veer-
tienjarige leeftijd werd ze toegela-
ten tot de Ference Liszt Muzieka-
kademie aldaar. 
Zij trad als soliste op met verschil-
lende orkesten, zoals het Boeda-
pest Festival Kamer Orkest, Tsje-
chisch Philharmonisch en de War-
schau Solisten. Een tournee met 
de Nord-West Deutsche Philhar-
monie met het pianoconcert van 
Schumann, maakte zij in Neder-
land haar debuut in Amsterdamse 
Concertgebouw.

De Israëlische/Nederlandse celliste 
Timora Rosler won in 1996 de eer-
ste prijs op de 'Stuttgart Interna-
tional Cello Competition'. In 1997 

werd haar de 'Vriendenkrans van 
het Koninklijk Concertgebouw' 
in Amsterdam uitgereikt. Timora 
Rosler geeft wereldwijd concer-
ten, recitals en masterclasses. Zij 
bespeelt een Thomas Dodd cello 
uit 1800. Het samenspel van Timo-
ra en Klára is levendig, gevoelig en 
innemend. Hun interpretatie van 
de muziek is uitzonderlijk fascine-
rend.
Aanvang donderdag 1 maart is 
20.15 uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, in Heemste-
de. Kaarten kosten € 19,50. Reser-
veren is mogelijk via www.podi-
umoudeslot.nl of 06-13133626. x

Twee bijzondere vakvrouwen

(Foto: Romain d'Ansembourg).

heemstede - Tussen de tumultueuze 
bedrijven van De Dijk door geeft Huub 
van der Lubbe in 2012 een aantal 
muzikale solovoorstellingen onder de 
titel 'Iemand als jij'. Liedjes van Con-
cordia en De Dijk krijgen in Iemand als 
jij een eenvoudige uitvoering - die van 
een zanger met zijn gitaar. De liedjes 
in het klein, zijn vrijwel akoestisch, 
heel geschikt voor het theater. Voor 
de liefhebbers van de onversterkte 
voordracht.

Als zanger/tekstschrijver vertelt 
Huub van der Lubbe daarbij in 
zijn eigen losse stijl over het ont-
staan van zijn teksten. Ook leest hij 
gedichten en verhalen voor. En Van 
der Lubbe zal nieuw werk uitprobe-
ren. 'Speciaal voor Iemand als jij'.
Huub van der Lubbe, iedereen kent 
hem als zanger van De Dijk. Minder 
bekend zijn de dichtbundels die hij 
heeft geschreven. Van zijn liedtek-
sten, verzameld in 'Melkboer met 
de Blues' en 'Geregeld leven' wer-
den meer dan 15.000 exemplaren 
verkocht. Met Jan Robijns en Bart 
de Ruiter schreef hij 'Concordia 
Versterkte Gedichten', waarvan in 
korte tijd vier drukken verschenen. 
In 2008 verscheen 'Solo met Jan' en 

de meest recente bundel draagt de 
titel 'Guichelheil'.
Vrijdag 9 maart is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. Aan-
vang is 20.15 uur. Kaartverkoop 
loopt van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en 
vanaf 45 minuten voor aanvang. 
Telefonisch reserveren is mogelijk 
via de theaterlijn, tel. 023-5483838. 
Zie ook www.huubvanderlubbe.nl 
en www.theaterdeluifel.nl. x

Voor de liefhebbers van 
onversterkte voordracht

Huub van der Lubbe solo:

(Foto: Bob Bronshoff).

zandvoort - Op zaterdag 25 febru-
ari zal op Circuit Park Zandvoort 
de tweede editie van de Circuit 
Short-Rally plaats vinden. Het 
gratis toegankelijke rally-evene-
ment op het Zandvoortse racecir-
cuit vormt wederom het toneel 
van de openingsmanche voor het 
Nederlands Short-Rally Kampi-
oenschap. De Circuit Short-Rally 
was in 2011 nieuw evenement 
op de racekalender van Circuit 
Park Zandvoort. Bij de geslaagde 
eerste editie stonden ruim dertig 
equipes aan de start. Samen met 
de Stichting Auto Sportief heeft 
de organisatie ook ditmaal een 
rallyparcours uitgezet op het eve-
nemententerrein van Circuit Park 
Zandvoort. Het totale traject voor 
de Circuit Short-Rally kent een 
lengte van ongeveer 55 kilome-
ter, waarvan ruim vijftig kilo-
meter als klassementsproef zal 
meetellen. De toegang tot de Cir-
cuit Short-Rally is gratis: duinen, 
hoofdtribune en paddock zijn 
vrij toegankelijk. Ook het Service 
Park op de Tango Paddock is gra-
tis te bezoeken. Toeschouwers die 
met de auto komen, kunnen hun 
auto voor € 6,- op het circuitter-
rein (Parking A) parkeren. Meer 
informatie over de proeven, het 
tijdschema en de ingeschreven 
deelnemers is te vinden op www.
circuitshortrally.nl. x

Rallyspektakel

(Foto: Chris Schotanus).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl

overveen - Op zaterdag 25 febru-
ari vanaf 20.00 uur wordt er een 
benefietconcert georganiseerd in 
de Burgerzaal van het gemeen-
tehuis van Bloemendaal voor de 
weeskinderen als gevolg van de 
tsunami in Japan nu bijna een jaar 
geleden. Het programma omvat 
onder meer Japanse muziek met 
koto, een Barok ensemble, solo en 
duet arias uit Messiah en opera's 
van Puccini, Verdi en Gershwin. De 
muziek zal deels worden begeleid 
met moderne dans. Verder zal er in 
de pauze verse sushi worden ver-
kocht door een Japanse sushi chef. 
De entree bedraagt € 20,- en alle 
inkomsten komen ten goede van 
het IWATE Learning Hope Fund voor 
Japanse weeskinderen. Het adres 
van het gemeentehuis is de Bloe-
mendaalseweg 158 in Overveen. Zie 
ook www.sosjapan.nl. x

Sound of Japan
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